 ۲۵ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺎده ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
و آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺮوش ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻮدن ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدرو ﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
 -1از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺿﺎﻓﯽ در ﺧﻮدرو ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ  ،وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
 -2اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  90ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  21درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  110ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ راﻧﯿﺪ.
 -3از روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺟﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .ﺧﻮدرو ﻫﺎی اﻣﺮوزی اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﮔﺮم ﮐﺮدن
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮدروی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در دﻧﺪه  1و ﺑﻪ آراﻣﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻠﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 -4ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺗﻐﺮات ﻣﺪاوم در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺣﺘﺮاق و ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎن ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ.
 -5ﺑﺎد ﭼﺮخ ﻫﺎ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺳﻔﺮ ﺣﺘﻤﺎ آنﻫﺎ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻘﻄﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .
 -6ﮔﺎز دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ رﺳﺎن اﺳﺖ  ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﺮﻣﺰ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺎ از روی ﮔﺎز ﺧﻮدرو را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .

ﻣﺜﻼ ﺑﺎرﺑﻨﺪ
 -7وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺪﻧﻪ ی ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺮدارﯾﺪ.
ً
ﯾﺎ ﺑﺎرﺑﻨﺪ اﺳﮑﯽ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
 -8ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ.

 -9در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮاﺗﻮری ﺑﻮدن اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﮔﺎز ﻣﯽ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ اﻣﺮوزی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 -10اﺧﺒﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﺧﻠﻮت ﺗﺮ را ﺑﺮای ﺗﺮدد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 -11ﺧﻮدرو را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺧﻮدرو ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .
 -12دﻧﺪه ﺧﻮدرو را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺳﺒﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 -13ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮدروی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮدرو ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -14اﮔﺮ در ﺷﻬﺮی ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﮔﺮم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ روﺷﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و
ﺗﻮدوزی آن را ﻫﻢ روﺷﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﺎزﺑﺘﺎﺑﺎﻧﺪ .ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯾﺪودی ﻫﻢ از ﮔﺮم ﺷﺪن

داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 -15از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی رادﯾﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺻﻄﮑﺎک ﮐﻤﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﺮ و ﺟﺎده اﯾﺠﺎد ﺑﺸﻮد.
 -16در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺎده ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی دور ﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺗﺮﻣﺰ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.
 -17ﻓﺮﻣﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﻫﺮﻗﺪر ﺧﻂ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و در ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ.

 -18ﺑﺎک ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﭘﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺳﺮ رﯾﺰ ﺷﺪن آن در ﺷﯿﺐ ﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
 -19ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮا را در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .
 -20از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﭘﻬﻦ واﺳﭙﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻻﺳﺘﯿﮏ و
آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -21روﻏﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ روﻏﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻄﮑﺎک ﮐﻤﺘﺮی در ﻣﻮﺗﻮر
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺎ دو درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻧﯿﺪ.

 -22وﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ ﺟﺎی ﭘﺎرﮐﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﭘﺎرک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎی ﭘﺎرک درﺳﺖ روﺑﻪ روی ﻣﻘﺼﺪﺗﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﻧﺮوﯾﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از
ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎده روی ﺿﺮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 -23در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺗﻮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ارﺟﺤﯿﺖ
دارد.
 -24ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮاس اوور و  SUVﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ و ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮ و ﻏﯿﺮ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺗﺮ
از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

 -25در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدرو ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺣﺘﯽ راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﺗﻮﺑﻮس ،ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﻣﺘﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﯿﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ،درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدن
ﺟﺎی ﭘﺎرک ،ﭘﺮداﺧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺰﻧﯿﺪ و از

ﺧﻮدرو ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

